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Patientnämnden  

Jeanette Byskén Henriksson 

036-32 42 35 

patientnamnden@rjl.se 

 

      

Vårdens ansvar vid kommunikation och 
informationsöverföring – synpunkter från 
patienter och närstående 

 

Inledning 
I detta dokument presenteras patienters och närståendes synpunkter på vårdens 

ansvar vid kommunikation och överföring av information. Dokumentet gäller de 

ärenden som registrerats hos patientnämnden mellan november 2015 och oktober 

2016. Syfte är att ge en djupare beskrivning av området, dra slutsatser och delge  

dessa till berörda verksamheter.  

Patientnämndens uppdrag 
Till patientnämnden kan patienter och närstående vända sig för att framföra 

synpunkter och klagomål på vården. Genom att tillvarata inkomna synpunkter, 

och eventuella förslag till förbättringar, medverkar patientnämnden till ökad 

patientsäkerhet och bättre kvalitet i hälso- och sjukvården. Patientnämnden tar 

emot synpunkter och klagomål som gäller: 

 

• offentligt finansierad vård inom Region Jönköpings län samt offentligt 

finansierad hälso- och sjukvård inom länets kommuner 

• privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län 

• folktandvården och tandvård som finansieras av Region Jönköpings län. 

 

Patientnämndens uppdrag är reglerat i lagen om patientnämndsverksamhet. 

Förutom att patientnämnden ska tillvarata inkomna synpunkter och klagomål ska 

nämnden tillhandahålla, eller hjälpa patienter att få tillgång till, den information 

som behövs för att patienterna ska kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och 

sjukvården. I lagen tydliggörs också att nämnden ska uppmärksamma och 

rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare 

och vårdenheter. Av patientsäkerhetslagen framgår därutöver att vårdgivaren ska 

ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. 

 

Forskningen visar att de vanligaste drivkrafterna för patienter och närstående att 

klaga på hälso- och sjukvården är att de vill ha en ursäkt för och en förklaring av 

vad som hänt, att liknande händelser förebyggs och att någon ska ta ansvar. 
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Kommunikation och informationsöverföring 
Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde i vården. Brister 

inom området medför risk att patientens vård fördröjs, uteblir eller blir felaktig. 

Kommunikation är en process som alltid är i rörelse och en förutsättning för att 

skapa en förståelse mellan två eller flera individer. Genom kommunikation ges 

utrymme att ta del av en annan individs livsvärld och därigenom få kunskap om 

de unika erfarenheter som personen besitter och hur dennas värld tolkas.  

 

Inom kommunikationen finns dock alltid en risk att det som förmedlas genom 

kroppslig och verbal kommunikation mottas annorlunda hos mottagaren. Det är 

alltså inte sändaren som ska tolka informationen utan det är upp till mottagaren; 

det är mottagaren som har makten att tolka den tanke eller känsla som sändaren 

förmedlar. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till gällande kommunikationen, 

för att undvika misstolkningar och tvetydighet: Information blir inte kunskap 

förrän mottagaren förstått den. 

 

Att bedriva en patientsäker vård är en av de viktigaste aspekterna vid 

patientarbete. Bristen på kommunikation mellan professioner och instanser ökar 

risken för vårdskador och hotar patientsäkerheten. 

 

Brister i kommunikationen i vårdsammanhang kan röra en rad olika aktörer. Det 

kan både handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient 

(interpersonell kommunikation) och brister i kommunikationen mellan olika 

aktörer i vårdprocessen (gruppkommunikation). Denna rapport kommer att 

fokusera på den senare typen, dvs. brister i kommunikationen mellan olika aktörer 

i vårdprocessen. 

 

Urval och avvägningar 
Rapporten baseras på de av patientnämndens ärenden november 2015 – oktober 

2016 som berör kommunikation och som innehåller patienters eller närståendes 

synpunkter på hälso- och sjukvården och tandvården. Fokus ligger på patienters 

och närståendes beskrivningar av händelser och situationer som har uppstått, även 

om det är uppenbart att vården skulle kunna ge alternativa beskrivningar av 

händelserna. 

 

Rapporten avgränsas till att behandla ärenden med synpunkter och klagomål med 

fokus på vårdens ansvar avseende kommunikation och informationsöverföring 

mellan olika aktörer i vårdprocessen, vilka återfinns inom följande registrerade 

kategorier: 

 
 vårdflöde/processer, 

 fast vårdkontakt, 

 bristfällig informationsöverföring/samverkan inom eller mellan olika 

vårdenheter,  
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 bristfällig informationsöverföring/samverkan mellan olika 

vårdgivare/huvudmän,  

 vårdplanering/vårdplan. 

 

Vad som ingår i dessa kategorier redovisas kortfattat i resultatdelen. 

Resultat 
Rapporten presenterar först antal ärenden uppdelat på kategori, kön och 

verksamhetsområde. Därefter redovisas kortfattat vad som ingår i respektive 

kategori följt av kommentarer och ett antal citat från anmälningarna för att belysa 

olika problemområden. Slutligen reflekterar nämndens handläggare kort. 

 

Ärenden som inkommer till patientnämnden omfattas av sekretess. Resultatet som 

redovisas innehåller därför inga personuppgifter. Främst redovisas resultaten på 

gruppnivå men i de fall som citat används avslöjas ingen information om personen 

i fråga. Detta säkerställer sekretessen. 

 

Totalt analyserades 65 ärenden, vilket utgör cirka 10 procent av det totala antalet 

ärenden som inkom till patientnämnden under den aktuella perioden.  

 
Figur 1. Antal registrerade ärenden uppdelat på kategori och kön (totalt 65 ärenden) 

 
 

De flesta ärendena gäller vårdflöde/processer (42 procent). Drygt en tredjedel (37 

procent) gäller bristfällig informationsöverföring/samverkan mellan olika 

vårdgivare/huvudmän. Majoriteten av ärendena (63 procent) härrör från kvinnor. 
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Figur 2. Antal registrerade ärenden per verksamhetsområde 

 
 

Det finns skillnad mellan olika verksamhetsområden, där kirurgisk vård, 

medicinsk vård, primärvård och psykiatri och rehabilitering står för närmare 80 

procent av de registrerade ärendena.  

 

Antalet registrerade ärenden inom den kommunala vården är få. En förklaring till 

detta kan vara att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården inte haft 

samma kännedom som patienter inom Region Jönköpings län om möjligheten att 

vända sig till patientnämnden.  

 

Likaså är det få antalet registrerade ärenden inom kategorin verksamhetsstöd och 

service, vilket har sin förklaring i att patienten inte har direkt kontakt med 

verksamheten, eftersom huvuduppgiften är att ge länsövergripande stöd och 

service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.  

 

Vårdflöde/processer 
Kärnan i vårdprocessen utgörs av relationen mellan patienten och vården. Det är i 

denna relation mötet med människan sker och vårdprocessen sker här och nu. 

Innehållet i vårdprocessen formas därför utifrån de resurser, möjligheter etc. som 

finns i den aktuella situationen. 

 

Kommentarer 

Även om ärenden om bristande delaktighet återfinns inom alla verksamheter, kan 

det inte nog poängteras vikten av att speciellt patienter inom den psykiatriska 

vården ibland inte kan eller förmår att ta till sig information eller delge vården 

sina behov.  
 

Det är beklagligt att patienten i det aktuella tillståndet inte kunde förstå den 

information som jag har försökt förmedla till honom, och inte har förstått allvaret i 

tillståndet, och motivering till akut bedömning vid en annan specialistenhet.  

     Vårdgivare 
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En del patienter som är under utredning alternativt remitterats för ytterligare 

bedömning gällande sin diagnos saknar information om nästa steg i behandlingen. 

Patienter har också framfört synpunkter och klagomål på bristande information 

om exempelvis väntetid för provsvar och kontaktuppgifter till vården om provsvar 

inte kommit patienten till del. 
 

Patient med cancerdiagnos går på regelbunden uppföljning/kontroll med röntgen 

och blodprov. När tre veckor gått, efter kontrollbesök, och inget svar erhållits 

kontaktar patienten verksamheten och efterlyser undersöknings- och 

provresultaten. Personalen ger, utan att motivera varför, följande besked: ”Du får 

vänta ytterligare två veckor innan något besked kommer”. Patienten framhåller: 

”Jag har en bra kontakt med min läkare men när det gäller rutinerna för provsvar, 

så brister det i idén hur man ska arbeta kring svarshantering, vilket får psykosociala 

konsekvenser för mig som patient.”  
     Patient 

 
Patienten söker sin vårdcentral på grund av domningar i hand och 

svårigheter att räta ut sina fingrar. Efter undersökning remitterades patienten 

till specialistvården för utredning och behandling. Tiden går och patienten 

går igenom antal undersökningar men besked om resultat dröjer likaså om 

hur man tänker gå vidare i syfte att få en diagnos. Nu, ett år senare träffar 

patienten ytterligare specialist (neurolog) som uttalar att ”ditt ärende är 

katastrofalt illa skött” och remitterar patienten vidare till Helsingborg, 

samtidigt som patienten uppmanas att ”gå vidare och anmäla vårdens 

handläggningsprocess”.  

                            Patient 

 

Sökte för knuta i armhålan i slutet av januari 2015, men det dröjde till den 30 

april 2015 innan operation. Under tiden hade knutan vuxit från 4 till 15 

centimeter. 

Patient 

 

Patienten drabbades av en stroke annandag jul 2015 och vårdades på 

sjukhus. Efter utskrivning har patienten upprepade tillfällen kontaktat vården 

med fråga om uppföljning, vilket inte genomförts. I juni månad 2016 tar 

patienten åter kontakt med vården som enligt patienten ger följande 

information: ”Det har inte har blivit av på grund av omorganisation och att 

det nu är semestertider men kallelse och tid kommer till den 17 augusti 

2016.” 

     Patient 

 

Några synpunkter är tecken på otillräcklig patientcentrering i vården. Patienter får 

i vissa fall otillräcklig information, eller information som patienten inte kan ta till 

sig, om sin diagnos, behandling och förväntat resultat av behandling. 

  
Enligt läkaren gjordes en överenskommelse om att anmälaren själv skulle 

kontakta mottagningen när han hade bestämt sig. Således bedömer jag att 

händelsen verkar vara ett missförstånd mellan läkaren och anmälaren. Efter 

cirka 2½ vecka erhöll anmälaren receptet. 

                    Vårdgivare 
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Av dem som drabbas av stroke får cirka 40 procent kommunikationssvårigheter, 

vilket ställer krav på personalen i mötet med drabbade. Att tala tydligt, lagom fort 

och ha tålamod underlättar för patienten i kommunikationssammanhang. Att prata 

om en sak i taget och att inte avbryta patienten när hen försöker tala kan ha 

betydelse för den fortsatta utredningen och patientsäkerheten. 

 
Pat har haft en stroke vilket delvis varit försvårande och ”kamouflerat” 

situationen något. Remissen som skrevs till röntgen angav bara smärta i knä 

trots att patienten hade litet ont i höften också. Beklagar att man missat att 

det handlade om en höftfraktur vilket alla inblandade gjort eftersom man gått 

på tidigare röntgensvar över knäet.  

           Vårdgivare 

 

Nedanstående kommentarer speglar patientens önskan om att uppleva sina 

vårdkontakter utifrån sina behov och förutsättningar. 

 
Jag flyttas runt utifrån verksamhetens möjligheter och resurser men ej utifrån 

mina behov.  

Patient 

 

Jag vill inte behöva upprepa mina besvär och problem för varje ny person 

jag möter. 

Patient 

 

Jag vill inte att andra patienter ska höra mina personliga besvär, problem och 

svårigheter. 

               Patient    

                 

Fast vårdkontakt 
För att förbättra kontinuiteten fanns fram till 2010 en bestämmelse i hälso- och 

sjukvårdslagen om att en patientansvarig läkare (PAL) skulle utses för patienten 

om det behövs för patientsäkerheten. Utvärderingar visade dock att PAL-

funktionen inte fick avsedd effekt och 2010 infördes i stället rätten till en fast 

vårdkontakt. År 2015 infördes bestämmelsen om fast vårdkontakt även i 

patientlagen. 

 

Fast vårdkontakt ska utses av verksamhetschefen om det behövs för att tillgodose 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet, eller om patienten begär det. Med 

undantag för patienter med livshotande tillstånd, där vårdkontakten ska vara en 

legitimerad läkare, finns inget krav på att vårdkontakten ska tillhöra en särskild 

profession. 
 

Kommentarer 

Trots att bestämmelsen om fast vårdkontakt har funnits i mer än fem år är 

genomslaget fortfarande klent. Om det är patientens behov som styr valet är en 

annan sak, men ofta är det organisationens behov som styr. 
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Det uppstår stor förvirring och besvikelse för mig som patient när jag inte har 

någonstans att vända mig. Kardiologen i Linköping säger kardiologen i Eksjö. 

Kardiologen i Eksjö säger vårdcentralen. Vårdcentralen säger kardiologen. 

     Patient 

 

Jag har säkerställt att en fast kollega kommer att träffa patienten där. Det finns en 

plan således. Jag ringer och informerar patienten om att hennes upplevelse 

definitivt är helt befogad och berättar hur vi tänkt komma till rätta med detta så hon 

känner att hon vet vart hon ska vända sig.  

Vårdgivare 
 

Patient med reumatologdiagnos har antal vårdkontakter och vårdnivåer 

(vårdcentral, reumatolog, smärtklinik) som hen upplever inte samverkar kring hens 

behov. Berättar om antal undersökningar där hen själv får eftersöka resultat, annars 

får hen inget veta.  

     Patient 

 

Patienten är sedan tidigare svårt hjärtsjuk och har en ”lång kamp” med sina 

kontakter med hälso- och sjukvården, när det gäller information och samverkan. 

Anhörig beskriver hur patienten ringer upprepade tillfällen till specialistvården och 

får olika besked. Enligt anhörig orkar patienten inte detta längre utan nu har 

anhörig fått stötta dessa kontakter, vilket är ohållbart då de bor på annan ort långt 

från patienten. 

     Närstående 

 

Patienten har kontakt med flera verksamheter och vårdnivåer inom hälso- och 

sjukvården och upplever att hen får ägna mycket tid att samordna dessa. 

     Patient 

 

Bristfällig informationsöverföring/samverkan inom eller mellan olika 
vårdenheter 
Brister i informationsöverföring inom vården kan resultera i att patienten inte får 

avsedd vård men det kan också ge upphov till tillbud och skador. Inom ett sjukhus 

finns många processer där det sker informationsöverföring. Det kan konkret 

handla om överföring av information när flera enheter är inblandade av vården 

som vid provtagning, diagnostik och behandling. Det kan också avse den 

informationsöverföring som sker i det dagliga arbetet, som överföring av 

information vid exempelvis byte av personal, men också då patienten flyttar till 

annan vårdenhet eller skrivs ut. 

 

Kommentarer 

När vården inte samordnar sina insatser övervältras den samordnade rollen till 

patienten. Om vården inte samtidigt tar hänsyn till personens förmåga och 

preferenser att vara medskapande i samordningen kan det få konsekvenser. Detta 

ärende beskriver bristande samverkan med anhörig men det illustrerar också en 

bristande intern kollegial kommunikation. 
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Patienten var inlagd på sjukhuset och skulle skrivas ut. Anhörig informeras om 

detta och överenskommelse görs att anhörig hämtar patienten efter 15:00. När 

anhörig kommer för att hämta patienten finns hen inte kvar på sjukhuset. 

Vårdpersonalen hade skickat hem patienten utan egna kläder, skor, pengar eller 

nycklar tillbostaden. Enligt anhörig hade patienten fått sjukhuskläder på sig.  

Närstående 
 

Bristfällig informationsöverföring/samverkan mellan olika 
vårdgivare/huvudmän 
Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en nationell tjänst som gör det möjligt för 

behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av viktig vård- och 

omsorgsinformation, oavsett landsting, kommun eller privat vårdgivare och 

geografisk placering i Sverige. Därmed har förutsättningarna ökat för 

informationsöverföring mellan olika parter/huvudmän i vårdkedjan. 

Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet visar att den tekniska 

utvecklingen 2015 har inneburit att större informationsmängder kan göras 

tillgängliga. En ny version av NPÖ togs i bruk i december 2015 och numera 

framgår även undersökningsresultat och vaccinationer. 

 

Om fler vårdgivare ansluter sig till NPÖ och producerar mer information finns 

goda förutsättningar att minska informationsglappet mellan patientens olika 

vårdgivare. 

 

Kommentarer 

Denna kategori berör, liksom föregående kategori, vårdens behov av samordning. 

Här beskrivs ärenden som berör olika vårdgivare/huvudmän. 
 

Patienten ramlade och slog i huvudet. Hemtjänsten tillkallade ambulans, informerar 

ambulanspersonalen och patienten tas med till akutmottagningen. Efter 

undersökning skickades den 87-åriga patienten hem i taxi, klockan 02:30, utan att 

vården varit i kontakt med anhöriga eller hemtjänsten. Patienten hade inte nyckel 

med sig, men taxichauffören fick efter patientens beskrivning leta fram den gömda 

extranyckeln och därefter lotsa in patienten i sin bostad.  

     Närstående 

 

När patienterna skrivs ut från sjukhusvård och när läkemedelshanteringen sköts av 

läkare i primärvården förväntas patienterna ha egen kontroll över behandlingen, 

vilket i sin tur förutsätter god tillgänglighet med välfungerande kommunikation 

mellan patient och läkare. 
 

I samband med vårdtillfälle meddelar läkare mig/anhörig att man halverat 

medicinen Madopark. Eftersom jag inte är bevandrad i medicin frågade jag 

medicinens funktion och fick till svar att den är främst mot Parkinson. Jag blev 

väldigt förvånad för jag har aldrig hört att min mamma har Parkinson. Efter några 

dagar togs medicinen bort.  

     Närstående 
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Ansvarig läkare informerade att medicinen sattes in 2012 i samband med 

vårdtillfälle. I journalen står det att det ska ske en uppföljning efter två månader. 

Detta har inte gjorts, utan receptet har förlängts av läkaren på vårdcentralen. 

Anmälaren ställer sig frågande till hur kommunikationen fungerar i samband med 

utskrivning från sjukhuset.  

Närstående 

 

Patienten är sedan tidigare i behandling med blodförtunnande läkemedel och ska 

nu genomgå tandbehandling. Av sin tandläkare får patienten muntligt direktiv om 

att beställa extra blodprov, ta reda på provresultat och meddela detta till 

tandläkaren. Patienten lyckades inte komma i kontakt med AK-mottagningen, 

(säger att det är svårt att komma i kontakt med dem), så han går dit och meddelar 

personalen på AK-mottagningen var tandläkaren sagt dvs. att han ska ha ett värde 

på 2,4 inför aktuell tandbehandling. AK-mottagningen tar blodprov och meddelar 

patienten medicinordination. Dagen innan planerad tandbehandling går patienten 

åter till AK-mottagningen för ny blodprovstagning och får därefter ett skriftligt 

resultat som patienten tar med till sin tandläkare dagen därpå. Patienten säger att 

han vill uppmärksamma, dels att det är ett för stort ansvar som läggs på mig som 

patienten, dels bristande kommunikation mellan tandläkare och AK-mottagningen. 

Borde inte tandläkaren skriva remiss till AK-mottagningen, och hur kan AK-

mottagningens personal göra medicinändring utifrån det patienten säger. Det ska 

väl finnas någon journaldokumentation mellan vårdgivarna? 

     Patient 

Vårdplanering/vårdplan 
Inför utskrivning av patienter från sluten till öppen hälso- och sjukvård och 

socialtjänst ska det ske en samordnad vård- och omsorgsplanering (SOSFS 

2005:27).  

 

Den behandlande läkaren ska efter samråd med patient, närstående och företrädare 

för berörda enheter fastställa hur vårdplaneringen ska genomföras. Av vårdplanen 

ska det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården 

som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet ska 

uppnås.  

 

Av den samordnade vårdplanen ska följande framgå: 

 

• namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen 

• vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och 

sjukvård alternativt egenvård och vem som ska vidta respektive åtgärd 

• namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som 

har det fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten 

• om patient och/eller närstående har medverkat i den samordnade 

vårdplaneringen eller inte 

• målet med insatserna samt hur och när dessa ska följas upp. 
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Kommentarer 

Rapportering mellan olika huvudmän, landsting/region och kommun är ett känt 

riskområde. I ärendebeskrivningarna finns exempel på patienter som skrivits ut 

utan att de anhöriga informerats. 

 
Mamma blev hemskickad till villa där hon bor ensam utan hemtjänst, med hög 

sänka, efter en urin – blodförgiftning och njurbäcksinflammation. Ingen 

vårdplanering och jag fick inget meddelande att hon var på väg hem förrän hon satt 

i bilen och blev hemkörd.  

     Närstående 

 

I varje enskilt fall skall utskrivande sjuksköterska göra en bedömning enligt 

specifik vårdplansmall där en avstämning görs med såväl patient som anhöriga 

kring behovet av vårdplanering samt avstämning med anhörig innan utskrivning. I 

detta fall har det gjorts avsteg från denna rutin och vi får där jobba vidare med att 

säkerställa god följsamhet till rutinen och att också nyanställd personal 

introduceras på ett optimalt sätt även kring detta.  

     Vårdgivare 

 

Dottern har sedan 3 år tillbaka haft kontakt med den psykiatriska vården pga. av 

tvångsbekymmer/beteende. Förälder upplever att vårdens organisation inneburit en 

”lång resa” mellan skola, vårdcentral och BUP. Som exempel anger förälder 

avsaknad av vårdplan och att det är snarare föräldrarna själva som ger förslag, talar 

om vad som måste ske för att komma vidare.  

Närstående 
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Avslutande reflektion  
Det är viktigt att medarbetare inom hälso- och sjukvården har en helhetssyn och 

att varje medarbetare förstår hur det fungerar på olika ställen. Inom kommun och 

landsting/region finns det policyer, riktlinjer och rutiner, men att skapa nya 

riktlinjer är lönlöst om inte medarbetarna nära patienten förstår varför de ska 

agera utefter riktlinjer. 

 

Det handlar om att medarbetarna ska känna och förstå betydelsen av det arbete de 

utför och om att arbeta med förankringsprocessen: Stödjer och underlättar 

organisationen den helhetssyn som krävs och fungerar våra policyer/ riktlinjer i 

vardagsarbetet?  

Det är även viktigt att förstå hur det fungerar i olika organisationer (avdelningar, 

enheter, kommun, region/landsting), och ett sätt kan vara att medarbetare får 

praktisera på olika ställen, exempelvis att en sjuksköterska från kommunen 

praktiserar på en avdelning på sjukhuset eller att en slutenvårdsläkare kan 

praktiserar i primärvården. Möjligen kan obligatoriska praktikdagar vara ett 

arbetssätt för att uppnå detta.  

På lokal nivå kan en lösning vara att ha gemensamma fikarum mellan 

avdelningarna, vilket skulle kunna sudda ut både upplevda och organisatoriska 

gränser. 

 

En annan viktig del är att medarbetarna får utrymme för reflektion och att det 

tydligt framgår varför de ska agera utifrån bestämda riktlinjer. Medarbetarna 

måste även förstå hur deras del bidrar till helheten. 
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Bilaga 1 – Patient- och personcentrerad vård, fördjupning 

Trots att det än så länge inte finns någon internationellt erkänd standard eller 

modell för att beskriva och mäta graden av patientcentrering så har myndigheten 

Vårdanalys i sin rapport Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård (2012), 

efter en sammanställning av de nio mest framstående modellerna som beskriver 

begreppet, valt att använda fem dimensioner för att beskriva patientcentrerad vård: 

 

1. patienter som medaktörer i vården genom information och utbildning 

2. respekt för patienters individuella behov, preferenser och värderingar 

3. samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg 

4. helhetssyn på patienter som människor med både medicinska och icke-

medicinska behov 

5. involvering av familj och närstående i vården enligt patientens önskemål.  

 

Det finns allt fler exempel på att en patientcentrerad hälso- och sjukvård ger bättre 

hälsoresultat och nöjdare patienter. Patientcentrerad vård har, grundat på detta, ett 

värde i sig, men den kan samtidigt bidra till besparingar i hälso- och 

sjukvårdssystemet och samhället i stort, genom att patienterna i högre grad följer 

ordinerade behandlingar och snabbare kommer tillbaka i arbete. Det pågår dock 

en debatt om begreppet patientcentrering är korrekt. Vissa föredrar i stället 

begreppet personcentrering, i en ambition att undvika att sätta onödigt mycket 

fokus på de medicinska aspekterna av en persons förhållande till vården 

(Vårdanalys, 2012).  

 

Att patientcentrerad vård är högst aktuell framkommer i den klagomålsutredning 

som pågått sedan 2014. Utredningens syfte är att genom en ny lag, föreslå hur 

dagens hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården ska bli enklare, mer 

ändamålsenlig och effektivare. Resultatet av utredningen har presenterats i 

slutbetänkandet Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 

2015:102). Utredningen definierar en ändamålsenlig klagomålshantering som en 

hantering som dels utgår från patienternas behov, dels bidrar till en ökad 

patientsäkerhet och är resurseffektiv.  

 

I utredningen föreslås att patientnämnderna ska få en förstärkt och förtydligad 

roll, bl.a. genom att årligen analysera inkomna synpunkter och klagomål och 

uppmärksamma landstinget/regionen eller kommunen på riskområden och hinder 

för en patientcentrerad vård. Därutöver föreslås att Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) ska genomföra en s.k. patientcentrerad tillsyn, vilket innebär att en 

del av tillsynen ska grundas på patientens erfarenheter, kunskap och iakttagelser.  

Utredningen menar att en del av dessa uppgifter skulle kunna inhämtas från de 

klagomål som inkommer till patientnämnderna och IVO.  

 

Utredningen konstaterar att det krävs en kulturförändring inom vården för att 

klagomålssystemet ska bli mer ändamålsenligt, eftersom hälso- och sjukvården 

blir allt mer patientcentrerad.  Bland annat måste synpunkter och klagomål i större 
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utsträckning användas som en kunskapskälla och drivkraft i verksamheten. Även 

Vårdanalys drar i sin rapport från 2012 slutsatsen att utvecklingen mot en mer 

patient- och personcentrerad vård kommer kräva förändringar i såväl 

vårdpersonalens som den administrativa personalens attityder och förväntningar, 

liksom i patienternas. Vårdpersonalen kommer att behöva sätta patienten i 

centrum för besluten, medan patienterna bör ta en mer aktiv roll i sin egen hälso- 

och sjukvård. 

 

Begreppet personcentrerad vård används bl.a. av Centrum för personcentrerad 

vård i Göteborg (GPCC), som är ett forskningscentrum för personcentrerad vård. 

GPCC menar att den personcentrerade vården är ett partnerskap mellan 

patienter/närstående och professionella vårdgivare samt att utgångspunkten är 

patientens upplevelse av situationen. 

 

En handlingsplan med avstamp i aktuella och långsiktiga utvecklingsbehov har 

tagits fram i samband med en överenskommelse som slutits mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsen har fått namnet 

Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård, och målet är att 

stärka förutsättningarna för en god, jämlik samt effektiv hälso- och sjukvård 

genom att främja och utveckla insatser för en mer patientcentrerad och tillgänglig 

vård. För att få ta del av de ekonomiska medel som finns inom ramen för 

överenskommelsen behöver landstingen/regionen uppfylla vissa krav, bl.a. 

upprättandet av en handlingsplan. Handlingsplanen ska redogöra för vilka insatser 

landstingen planerar att genomföra inom ramen för överenskommelsen. 

 

Även Region Jönköpings län använder begreppet personcentrerad vård. I budget 

med verksamhetsplan 2016 samt flerårsplanen för 2017–2018 redovisas följande 

definition: ”Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens 

berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig 

respekt för varandras kunskap. Regionen strävar efter att på flera sätt involvera 

patienten och närstående i hälso- och sjukvården.” 
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Bilaga 2 – lagar och föreskrifter 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
Av 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att hälso- och sjukvården 

ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Dessutom ska olika 

insatser för patienten samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

I 3 kap. sägs att vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för hur 

patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournalen.  

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
Av 3 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453) framgår att socialnämndens insatser för 

den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med hen och vid behov i 

samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och föreningar. 

 

Samverkan mellan vårdgivare och den som bedriver socialtjänst är viktig för att 

god kvalitet i insatserna till den enskilde ska kunna säkras. Målet med samverkan 

är en sammanhållen vård- och omsorgkedja som tryggar den enskildes behov av 

insatser vid in- och utskrivning från slutenvården. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
Enligt 3 kapitel 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren planera, 

leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. 

 

Patientlagen (SFS 2014:821) 
Patientlagen innehåller bestämmelser om bl.a. vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast 

läkarkontakt, individuell planering och val av behandlingsalternativ och 

hjälpmedel. De nya krav som ställs i och med lagen har regeringen sammanfattat i 

följande punkter (prop. 2013/14:106): 

 

 Den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och 

förtydligas. 

 Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan 

patientens samtycke. 

 Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning utvidgas. 

 Patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och 

öppen specialiserad vård i hela landet. 

 När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att följa 

patientlagens införande fram till 2017, och av en baslinjeundersökning 2014 

framgår att många skyldigheter som gällt sedan tidigare enligt andra författningar 

inte följs. Att åstadkomma ett ökat genomslag framstår därför som en utmaning 

för samtliga aktörer med ansvar i sektorn, menar Vård- och omsorgsanalys.  
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I en andra delrapport 2016 beskrivs vilka faktorer som påverkar patientlagens 

genomslag i praktiken. Hinder som försvårar är låg kännedom om vårdens 

skyldigheter bland befolkningen, svårigheter att omsätta lagen i praktiken i 

verksamheterna, strukturella förutsättningar som kompetensförsörjning, ekonomi 

och ersättningssystem samt avsaknad av nationella administrativa lösningar. 

SOSFS 2004:11  
Av 4 § (SOSFS 2004:11) framgår att verksamhetschefen ska fastställa rutiner för 

de remisser som skall användas inom verksamhetsområdet, för hantering av 

utgående remisser och inkommande remissvar. 

Dokumenterade rutiner ska finnas för 

1. vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser 

2. hur remisserna ska registreras och sändas 

3. bevakning att remissvar kommer in inom godtagbar tid 

4. vilka åtgärder som skall vidtas om svaret på en remiss dröjer eller uteblir  

5. hur remissvaren ska tas emot och registreras. 

SOSFS 2004:27 
I 4 kap. (SOSFS 2005:27) beskrivs överföring av information i samband med in- 

och utskrivning. 

 

Vid inskrivning av patient i slutenvården ska information om det behov patienten 

har av hälso- och sjukvård och socialtjänst, om inte hinder finns av sekretesslagen, 

överföras mellan berörda enheter inom den slutna vården, öppenvården samt 

socialtjänst. 

 

Vid utskrivning av patient från slutenvården ska senast samma dag information 

om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst överföras från 

slutenvården till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten. 

SOSFS 2008:14  
Av 4 kap. 1 § (SOSFS 2008:14) framgår att verksamhetschef ansvarar för 

hantering av patientuppgifter och ska säkerställa att de uppgifter som är 

dokumenterade i en patientjournal finns tillgängliga på ett överskådligt sätt för 

den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 

SOSFS 2011:9 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) säger att ett systematiskt arbete ska användas för 

att utveckla och säkra krav och mål för verksamheten enligt lagar förordningar 

och föreskrifter. Det är vårdgivare som är ansvarig för att det ska finnas ett 

ledningssystem. 

 

 


